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Hodnocení preventivního programu 2020/2021 

 

V tomto školním roce jsme si stanovili cíl: 

Celoroční cíl byl zaměřen na zvládnutí krizových situací v souvislosti s pandemií Covid-19 v průběhu 

celého školního roku, posilování psychické odolnosti žáků i pedagogických pracovníků. 

Udržování pozitivních vztahů v třídním kolektivu. 

Dlouhodobý cíl pro žáky: Rozvíjení samostatnosti a zodpovědnosti za své chování a za své zdraví. 

Osvojování si pravidel ke zdravému životnímu stylu. 

Pro učitele: Vzdělávání učitelů v oblasti primární prevence a vedení třídnických hodin. 

Krátkodobý cíl pro žáky: Respektování a dodržování společně vytvořených třídních pravidel. Osvojení 

základů komunikace a slušného chování – umět pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se, umět vyřešit 

drobné krizové situace. Pro učitele: Práce s pravidly třídy, podpora klidné tvůrčí atmosféry ve třídě. 

 

Tyto cíle byly vhodně vybrány s ohledem na situaci ve společnosti v souvislosti s pandemií Covid-19, 

s kterou jsme se potýkali od jara 2020. A byly také v rámci možností plněny. 

V tomto výjimečném školním roce jsme se všichni učili řešit krizovou situaci, jak učitelé, tak i žáci a 

jejich rodiče. Došlo k uzavření škol všech základních, středních a pak i vysokých škol v celé ČR 

z důvodu celosvětové pandemie Covid-19, které trvalo na podzim 2020 několik týdnů a pokračovalo celé 

měsíce od začátku roku 2021 (leden – duben). Následovalo postupné znovuotevření škol s mnoha 

omezeními a hygienickými opatřeními, které bylo velmi náročné. Společnými silami a spoluprací vedení 

školy, pedagogů, rodičů i žáků, se vše podařilo zvládnout.   Rodiny trávily společně dlouhé dny v izolaci 

doma, musely zvládat výuku i své pracovní povinnosti a řešit problémy (výchovné, vzdělávací, osobní, 

zdravotní, finanční, mnohdy i existenční) v této nezvyklé situaci. Učitelé se museli naučit zvládnout nové 

způsoby komunikace se žáky a jejich rodinami, vzdělávat se v technických i odborných oblastech a řešit 

spoustu dalších nezvyklých situací. Byla to škola života.   

   

Na podzim před uzavřením škol jsme řešili i vztahové problémy mezi žáky, opakované konflikty s dětmi 

u žáka ve 2. třídě a proběhlo i jednání s rodiči. Ve všech ročnících jsme řešili organizaci zapojení se do 

distanční výuky. Složitější to bylo u dvou žákyň ve 3. třídě a u jednoho žáka v 1. ročníku, kde jsme 

využili spolupráce s nadací Člověk v tísni. (Viz zápisy ŠMP a VP). 



V 1. ročníku - třída fungovala bez problémů, rodiče výborně spolupracovali. Pouze u jednoho žáka byl 

potřeba individuální přístup při zadávání a kontrole plnění úkolů při distanční výuce a častější konzultace 

s jeho zákonným zástupcem. 

Ve 2. ročníku – proběhli dvě jednání se ZZ žáka ohledně jeho problémového chování v kolektivu třídy, 

opakované konflikty s dětmi, nedodržování pravidel, a to i v odpolední části během ŠD. Konzultovali 

jsme situaci s rodiči, vychovatelkou, třídní učitelkou a snažili jsme se hledat společné řešení.  

Ve 3. ročníku jsme řešili problémovou rodinnou situaci u jedné žákyně – ve spolupráci s OSPODem a 

nadací Člověk v tísni. Díky této nadaci se podařilo v období uzavření škol zajistit technické zázemí (PC + 

internet) a zajistit žákyni distanční výuku. A také lektorku, která pomáhala on-line s výukou po celý 

školní rok a konzultovala učivo a výsledky spolupráce s třídní učitelkou. U této žákyně a jejího 

sourozence v 1. ročníku jsme v květnu 2021 řešili výchovné jednání ohledně jejich neúčasti na výuce a 

neplnění školních povinností, 19. 5. byla poslána zpráva na OSPOD. ZZ odmítl posílat děti do školy, 

nesouhlasil s jejich testováním. V závěru roku děti do školy nastoupily. Další jedna žákyně se on-line 

výuky neúčastnila, ale plnila si úkoly a využívala možnosti individuálních konzultací ve škole. 

Ve 4. ročníku třída fungovala bez problémů, rodiče spolupracovali. 

V 5. ročníku třída fungovala bez problémů, rodiče spolupracovali. 

Pedagogičtí pracovníci se snaží předcházet všem projevům šikany. Při náznacích šikany či jejích projevů 

je neprodleně řeší. Všichni učitelé jsou si vědomi své odpovědnosti za žáky. Škola vytváří bezpečné 

prostředí pro všechny žáky: 

- podporuje solidaritu a toleranci 

-  podporuje vědomí sounáležitosti 

-  posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy 

-  uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt 

-  rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince 

Ředitelka školy v rámci DVPP umožňuje proškolení pedagogických pracovníků a zajišťuje dostatečnou 

informovanost učitelů k dané tématice. Zajišťuje dostatečný dohled nad žáky při všech školních či 

mimoškolních činnostech. Dbá, aby učitelé nepodceňovali jakýkoliv projev šikany. 

1) Spolupráce s MŠ a obcí: 

Plánovaná setkání a akce z důvodu kovidové pandemie a dlouhodobého uzavření škol se nemohla 

uskutečnit. V červnu se budoucí třídní uč. s kolegyní zúčastnily besídky předškoláků v KD 

Hýskov. Škola zorganizovala poslední týden v červnu pro budoucí prvňáky a jejich rodiče Den 

otevřených dveří. ŠD zorganizovala soutěže na dvorku. 



 

2) Soutěže a akce: viz výroční zpráva školy 

Z dotace EU Šablony II - Odborně zaměřená setkání s rodiči – proběhla tři on-line setkání: 

ICT Mgr. Monika Podlahová: Bezpečně na internetu,   

23. 11. 2020 Mgr. Iva Matějková Náprava řeči - žáci s narušenou komunikační schopností, 

25. 11. 2020 Mgr. Lívancová: Práce s dětmi s podpůrnými opatřeními v době distanční 

výuky 

 

3) Kroužky na škole: V letošním školním roce z důvodu covidové pandemie nemohly kroužky probíhat. 

Pouze v omezené podobě (většinou on-line) probíhala výuka ZUŠ dr. Tauberové – hra na hudební 

nástroje a zpěv. 

 

4) Projektový den  

V letošním školním roce jsme realizovali preventivní den v 1. – 5. třídě (duben 2021)  - k návratu 

dětí do škol po 4 měsících distanční výuky. Cíl: Usnadnit dětem se znovu zapojit do každodenní školní 

výuky, do třídního kolektivu, připomenout si pravidla, dát dětem prostor pro sdílení prožitků, vyjádření 

emocí.  

Ve všech třídách třídní učitelé zařazovali aktivity dětem na míru, vybírali si z velkého množství 

nabízených her a nápadů – pohybové aktivity, literární a výtvarné náměty, hry s prvky dramatické 

výchovy, cvičení pro snadnější učení, na uvolnění napětí po dlouhém sezení, zlepšení soustředění, 

myšlení, paměť. 

Každá třída má svá specifika, a tak i výběr aktivit v jednotlivých třídách byl různý. Ale cíl se 

podařil plnit ve všech třídách. A také se všechny třídy shodovaly v tom, že děti se do školy těšily – na 

spolužáky, třídní kolektiv i formu výuky. 

 

5) DVPP v této oblasti:  

16. 9. 2020 MAP -  II - Regionální vlastivěda - Tetín - Po stopách sv. Ludmily (3 hod – vycházka 

s odborným výkladem - Tetín) – Mgr. Iveta Kohoutová, Mgr. Renata Kučerová, Dana Jonášová, DiS 

27. 10. 2020 – webinář MAP - Distanční výuka pro mladší žáky (2 hod) – Mgr. Iveta Kohoutová, Mgr. 

Renata Kučerová, Dana Jonášová, DiS 

9. - 10. 11. 2020 Konference Zažít prevenci – on-line (2 x 8 hod) - Mgr. Iveta Kohoutová 

5. 11. 2020 – webinář Jak vést třídnické hodiny, aby to mělo správný efekt? (2 hod) - Mgr. Iveta 

Kohoutová 

6. 1. 2021 - on-line seminář SPUCH - reedukace  (8 hod) - Mgr. Iveta Kohoutová 

13. 1 2021 - webinář k prev. programu Dobronauti - (1 hod) - Mgr. Iveta Kohoutová 



25. 1. 2021 - MAP - webinář Formativní hodnocení - (5 hod) - Mgr. Iveta Kohoutová, Mgr. Renata 

Kučerová, Dana Jonášová, DiS 

26. 1. 2021 - webinář Principy nezraňující komunikace ve škole - (2 hod) - Mgr. Iveta Kohoutová 

9. 3. 2021 - webinář MAP - Hodnocení žáků a jejich motivace ve vzdělávacím procesu (3 hod) – Mgr. 

Iveta Kohoutová, Mgr. Renata Kučerová, Dana Jonášová, DiS 

11. 3. 2021 - webinář MAP - Jak na hromadné aktivní zapojení žáků a rychlé získávání zpětné vazby (3 

hod) – Mgr. Iveta Kohoutová, Mgr. Renata Kučerová, Dana Jonášová, DiS 

1. 6. 2021- MAP – Regionální vlastivěda - Báje a přírodní unikáty Zlatého koně (3 hod – vycházka 

s odborným výkladem - Koněprusy) – Mgr. Iveta Kohoutová, Mgr. Renata Kučerová, Dana Jonášová, 

DiS 

 

V Hýskově 31. 8. 2021     Zapsala Mgr. Iveta Kohoutová, ŠMP 

 


